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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

I. TUJUAN 

    Standar Operasional prosedur

Menjamin pelaksanaan perkuliahan secara baik dan benar 

 

II. RUANG LINGKUP 

Program studi di lingkungan 

  

III.PROSEDUR 

1. Setiap awal perkuliahan, 

Koordinator Mata Kuliah untuk membuat Silabus

terbaru untuk disampaikan pada perkuliahan. 

2. Perkuliahan dimulai setelah Jadwal Perkuliahan dikeluarkan dari 

Studi (Ka. Prodi) dengan alokasi mata kuliah dan Dosen Pe

Tata Tertib Perkuliahan secara lengkap 

3. Jumlah perkuliahan (tatap muka) per mata kuliah per semester sesuai dengan jadwal 

yang pada akhir semester akan dievaluasi oleh Ketua Program Studi. 

4. Dosen yang akan melakukan perubahan jadwal kuliah wajib melakukan koordinasi 

dengan mahasiswa untuk menghindari jadwal bentrok dengan memberitahukan 

melalui telepon  kepada Staf Administrasi 

5. Sebelum perkuliahan di kelas dimulai, bagian 

perlengkapan perkuliahan seperti ruang kelas, LCD, spidol, penghapus.

6. Dosen yang akan mengajar menggambil daftar hadir mahasiswa dan jurnal 

perkuliahan di bagian Ka. SubBAAK

7. Apabila dosen berhalangan hadir, diharuskan memberitahu kepada 

paling lambat ½ (setengah) jam sebelum perkuliahan dimulai 

8. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal, dan setelah selesai 

memberikan perkuliahan, dosen wajib mengisi Daftar Hadir Dosen serta 

mengembalikannya pada 

SOP PROSES PERKULIAHAN Penanggung Jawab

-AKDW/SPMI/A03.5 Disiapkan Diperiksa
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

PROSES PERKULIAHAN  

  

perasional prosedur ini bertujuan untuk : 

Menjamin pelaksanaan perkuliahan secara baik dan benar  

Program studi di lingkungan Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro

Setiap awal perkuliahan, kepala program studi (Ka.Prodi) mewajibkan setiap Dosen 

Mata Kuliah untuk membuat Silabus (RPS) dan SAP mata kuliah yang 

untuk disampaikan pada perkuliahan.  

Perkuliahan dimulai setelah Jadwal Perkuliahan dikeluarkan dari Kepala 

dengan alokasi mata kuliah dan Dosen Pengampu me

Perkuliahan secara lengkap sesuai  prosedur administrasi p

Jumlah perkuliahan (tatap muka) per mata kuliah per semester sesuai dengan jadwal 

yang pada akhir semester akan dievaluasi oleh Ketua Program Studi. 

kan melakukan perubahan jadwal kuliah wajib melakukan koordinasi 

dengan mahasiswa untuk menghindari jadwal bentrok dengan memberitahukan 

kepada Staf Administrasi (Ka. SubBAAK) 

Sebelum perkuliahan di kelas dimulai, bagian kerumahtanggan mem

iahan seperti ruang kelas, LCD, spidol, penghapus.

Dosen yang akan mengajar menggambil daftar hadir mahasiswa dan jurnal 

perkuliahan di bagian Ka. SubBAAK 

Apabila dosen berhalangan hadir, diharuskan memberitahu kepada Ka.Sub B

paling lambat ½ (setengah) jam sebelum perkuliahan dimulai  

Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal, dan setelah selesai 

memberikan perkuliahan, dosen wajib mengisi Daftar Hadir Dosen serta 

mengembalikannya pada Ka.SubBAAK  

Penanggung Jawab 

Diperiksa Disahkan 
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Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro  

mewajibkan setiap Dosen 

(RPS) dan SAP mata kuliah yang 

Kepala Program 

ngampu mengacu pada 

sesuai  prosedur administrasi perkuliahan,  

Jumlah perkuliahan (tatap muka) per mata kuliah per semester sesuai dengan jadwal 

yang pada akhir semester akan dievaluasi oleh Ketua Program Studi.  

kan melakukan perubahan jadwal kuliah wajib melakukan koordinasi 

dengan mahasiswa untuk menghindari jadwal bentrok dengan memberitahukan 

mempersiapkan 

iahan seperti ruang kelas, LCD, spidol, penghapus. 

Dosen yang akan mengajar menggambil daftar hadir mahasiswa dan jurnal 

Ka.Sub BAAK 

Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal, dan setelah selesai 

memberikan perkuliahan, dosen wajib mengisi Daftar Hadir Dosen serta 



9. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen mengecek kehadiran mahasiswa  

10. Setelah akhir perkuliahan, dosen pengampu mata kuliah menyerahkan daftar hadir 

dosen dan mahasiswa yang telah diiisi ke Ka.SubBAAK 

11. Pada masa perkuliahan,  dosen pengampu mata kuliah bisa memberikan evaluasi 

berupa kuis, tugas terstruktur berdasarkan standar akademik dari Akademik  

 

IV.BAGAN 

 

 

 

Mulai 

Mengeluarkan Jadwal dan tata tertib perkuliahan 

Membuat panduan 

perkuliahan 

RPS dan SAP 

Menyiapkan sarana dan 

prasarana 

Koordinasi Jadwal dan 

tata tertib perkuliaan  

Mengatur perubahan  jadwal 

Monitor pelaksanaan  

perkuliah  

Memberi perkuliahan  

Mengisi daftar hadir 

Mengumpulkan  

daftar hadir 

Ka. Prodi 

Dosen Pengampu 

Ka. Prodi 

Dosen , mhsiswa 

Ka.SubBAAK 

Kerumahtanggan 

Dosen 

Dosen , mhsiswa 

Mahasiswa 

Selesai 


